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[Datum] 

 

Geachte heer/mevrouw 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW VERZEKERINGSPOLIS OF CLAIM MET STARR INTERNATIONAL 
(EUROPE) LIMITED – AANDACHTIG LEZEN 

Uit onze gegevens blijkt dat u momenteel een of meerdere verzekeringspolissen hebt afgesloten bij Starr 
International (Europe) Limited (Starr UK) en/of dat u een claim hebt ingediend op grond van een verzekeringspolis 
van Starr UK.    

Met dit schrijven informeren wij u over het volgende voorstel: op 30 november 2020 zal Starr UK al zijn algemene 
verzekeringsactiviteiten die (geheel of gedeeltelijk) verband houden met een risico of risico’s gelegen in de 
Europese Economische Ruimte (EER) en al zijn algemene herverzekeringsactiviteiten die verband houden met 
een in Duitsland gevestigd risico of risico’s overdragen aan Starr Europe Insurance Limited (Starr Malta) (de 
voorgestelde overdracht). Uw polis(sen) of claim bij Starr UK zullen deel uitmaken van de voorgestelde 
overdracht.  

Deze brief bevat belangrijke informatie over de voorgestelde overdracht, zodat u een redelijke termijn hebt om na 
te gaan of u en/of uw belanghebbenden mogelijk nadelige gevolgen ondervinden van de voorgestelde overdracht.  

Achtergrond 

Het VK is op 31 januari 2020 niet langer lid (de Brexit) van de Europese Unie (de EU). De Starr Group moet zijn 
Europese activiteiten herstructureren om zijn Europese polishouders te kunnen blijven dienen als gevolg van de 
Brexit en na het verstrijken van de overgangsperiode die tussen het VK en de EU is overeengekomen (die naar 
verwachting op 31 december 2020 zal aflopen). Bijgevolg stelt Starr UK voor zijn verzekeringsactiviteiten in de 
EER en bepaalde herverzekeringsactiviteiten in de EER over te dragen aan Starr Malta in het kader van de 
voorgestelde overdracht. 

Informatie over Starr Malta 

Starr Malta is een verzekerings- en herverzekeringsmaatschappij die in Malta is opgericht en waaraan door de 
Malta Financial Services Autority vergunning is verleend. Starr UK en Starr Malta maken beide onderdeel uit van 
de Starr Group. Starr Malta heeft een A-rating (Excellent) van A.M. Best. 

Informatie over de voorgestelde overdracht 

De voorgestelde overdracht moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de Britse Financial Services and 
Markets Act 2000. Dit vereist de goedkeuring van de High Court of England and Wales (de Court). Een 
onafhankelijke deskundige (de onafhankelijke deskundige) is aangesteld om een verslag voor de Court op te 
stellen. De onafhankelijke deskundige heeft de gevolgen van de voorgestelde overdracht beoordeeld en is tot de 
conclusie gekomen dat deze geen wezenlijke nadelige gevolgen zal hebben voor om het even welke groep van 
polishouders. 

Wij zijn wettelijk verplicht in het kader van deze procedure contact met u op te nemen. Als u meent dat de 
voorgestelde overdracht nadelige gevolgen voor u heeft, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de Court. 
Deze brief bevat informatie over hoe u dat moet doen. 

Het schema in de onderstaande ‘Vraag- en antwoordbrochure’ helpt u bij het bepalen welke polissen (geheel of 
gedeeltelijk) deel uitmaken van de voorgestelde overdracht. Als u meer dan één polis hebt met Starr UK (waarvan 
één of meer deel kunnen uitmaken van de voorgestelde overdracht en waarvan één of meer kunnen worden 
uitgesloten van de voorgestelde overdracht), zal het schema in de ‘Vraag- en antwoordbrochure’ u helpen te 
bepalen welke van uw polissen naar Starr Malta zullen worden overgedragen en welke van uw polissen bij Starr 
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UK zullen blijven. Als u niet zeker weet welke polissen naar Starr Malta zullen worden overgedragen, neem dan 
contact met ons op via onderstaande gegevens.  

Als uw polis(sen) in het kader van de voorgestelde overdracht worden overgedragen aan Starr Malta, zullen 
eventuele verlengingen van deze polis(sen) op of na 30 november 2020 eveneens worden verlengd bij Starr 
Malta op de relevante verlengingsdatum. 

Als u deze brief hebt ontvangen omdat u een claim hebt lopen onder een polis met Starr UK, dan mag niets in 
deze brief worden beschouwd als een erkenning of aanvaarding van de geldigheid van uw claim of van enige 
aansprakelijkheid van Starr UK (of, na de voorgestelde overdracht, Starr Malta) met betrekking tot die claim (en 
in het bijzonder elk behoud van rechten dat in voorkomend geval volledig voorbehouden zal blijven) of van de 
geldigheid van uw polis (inclusief als deze polis nietig is verklaard). 

De voorgestelde overdracht heeft geen invloed op: 

 onze verplichtingen aan u;  

 de voorwaarden van uw dekking; 

 de hoogte van uw premie; 

 de duur van uw polis(sen);  

 de wijze waarop uw polis wordt beheerd; of 

 claims die u hebt ingediend of kunt indienen onder uw polis(sen), inclusief de manier waarop claims die u 
krachtens uw polis(sen) hebt ingediend of kunt indienen, worden behandeld. 

Uw recht op toegang tot de Financial Services Compensation Scheme en de Financial Ombudsman Service in 
het VK kan echter wijzigen na de voorgestelde overdracht. Meer informatie hierover vindt u in de ‘Vraag- en 
antwoordbrochure’ die bij deze brief is gevoegd. 

Hoe worden uw belangen beschermd? 

De wettelijke procedure voor de voorgestelde overdracht naar Starr Malta is gericht op de bescherming van uw 
belangen. 

 De Court moet de voorgestelde overdracht goedkeuren voordat deze doorgang kan vinden. De Court zal 
nagaan of de voorgestelde overdracht negatieve gevolgen heeft voor polishouders en of het gepast is de 
voorgestelde overdracht goed te keuren. De hoorzitting van de Court vindt plaats op 12 november 2020 in 
de High Court of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londen, EC4A 1NL, Verenigd Koninkrijk.   

 U hebt het recht om de zitting van de Court die de voorgestelde overdracht zal behandelen, bij te wonen. 
Tevens kunt u eventuele bezwaren of bedenkingen die u hebt, rechtstreeks of via een door u aangestelde 
juridisch adviseur kenbaar maken. Als u ons wilt bellen of schrijven in plaats van persoonlijk aanwezig te 
zijn, zullen wij alle bezwaren die wij van u hebben ontvangen, schriftelijk voorleggen aan de Court op 12 
november 2020. Indien u beslist ons te schrijven, vragen wij u dit zo snel mogelijk te doen en liefst uiterlijk 
op 5 november 2020.  

 In het licht van de huidige richtlijnen van de regering met betrekking tot het coronavirus is het mogelijk dat 
de hoorzitting op afstand plaatsvindt via een teleconferentie. Indien u van plan bent de hoorzitting bij te 
wonen (hetzij persoonlijk, hetzij via uw vertegenwoordiger), wordt u verzocht Starr UK en Starr Malta zo 
snel mogelijk op de hoogte te brengen (aan de hand van onderstaande contactgegevens), bij voorkeur vóór 
5 november 2020. Hierdoor kunnen Starr UK en Starr Malta alle gegevens verstrekken die nodig zijn om 
de hoorzitting bij te wonen indien deze op afstand gehouden wordt. 
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 Onder voorbehoud van goedkeuring door de Court zullen polissen naar verwachting op 30 november 2020 
automatisch worden overgedragen aan Starr Malta. Elke wijziging van de datum van de hoorzitting van de 
Court of van de datum van de voorgestelde overdracht zal op onze website worden bekendgemaakt 
(http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer).  

 De onafhankelijke deskundige heeft de gevolgen van de voorgestelde overdracht beoordeeld en is tot de 
conclusie gekomen dat deze geen wezenlijke nadelige gevolgen zal hebben voor om het even welke groep 
van polishouders. 

 Starr UK heeft nauw overleg gepleegd met de regelgevende instanties, de Financial Conduct Authority en 
de Prudential Regulation Authority en Starr Malta heeft nauw overleg gepleegd met de Malta Financial 
Services Authority. De Britse regelgevende instanties hebben het recht om zelf bezwaar aan te tekenen bij 
de Court en wij verwachten dat zij dat zullen doen.  

Wat moet u doen? 

Lees aandachtig de informatie die wij bij deze brief hebben gevoegd. In bijlage vindt u een brochure met meer 
informatie en achtergrond over de voorgestelde overdracht: 

 ‘Vragen en antwoorden’ over de voorgestelde overdracht; 

 een samenvatting van het wettelijke document waarin de voorwaarden van de voorgestelde overdracht zijn 
uiteengezet (het  document van de regeling);  

 een samenvatting van het verslag van de onafhankelijke deskundige; en 

 een kopie van een wettelijke mededeling met details over de hoorzitting van de Court voor de voorgestelde 
overdracht. 

Hoe kunt u uw zienswijzen kenbaar maken 

Als u geen bezwaar hebt tegen de voorgestelde overdracht en de informatie in en bij deze brief, hoeft u geen 
actie te ondernemen. Wilt u toch meer informatie, hebt u vragen of twijfels over de voorgestelde overdracht of 
denkt u nadelige gevolgen te ondervinden, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en bij voorkeur vóór of 
op 5 november 2020.  

Dit zijn de mogelijkheden: 

 Bel de gratis hulplijn op +44 8081290243 (die beschikbaar zal zijn tussen 7 en 22 uur van maandag tot 
vrijdag, van 8 tot 22 uur op zaterdag en van 9 tot 19 uur op zondag (Britse tijd)). Buiten deze uren kunnen 
bellers een bericht achterlaten en vragen om teruggebeld te worden; 

 Schrijf naar Part VII Enquires, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, London EC3M 
5AD; of 

 Stuur een e-mailbericht naar: PartVIIenquiries@starrcompanies.com. 

Als u algemene vragen hebt over uw polis of claim, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon 
bij Starr Group of uw tussenpersoon.  

Voor uw gemak is deze informatie ook beschikbaar op de website van Starr Group 
(http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer), samen met alle documenten die bij deze brief zijn gevoegd, 
het document van de regeling en het verslag van de onafhankelijke deskundige. Alle updates en details over de 
voortgang van de voorgestelde overdracht, met inbegrip van eventuele aanvullende verslagen van onafhankelijke 
deskundigen die vóór de hoorzitting van de Court zijn opgesteld, zullen ook op deze website worden gepubliceerd. 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Als u papieren versies van de documentatie op onze website wenst, kunt u contact met ons opnemen via 
bovenstaande gegevens.  

Als u kennis hebt van iemand die een belang heeft in en/of recht heeft op een claim krachtens uw polis, gelieve 
hem/haar op de hoogte te brengen van de voorgestelde overdracht en de informatie in deze brief en deze 
brochure door te geven. U kunt ons ook zijn/haar contactgegevens geven zodat we zelf contact kunnen opnemen. 

 

 

 

Hoogachtend,   

 

………………………………….. ………………………………….. 

Voor en namens Voor en namens 

Starr International (Europe) Limited Starr Europe Insurance Limited 
 

 


